Per una vocació d’escolta i ajuda a l’altre m’acosto a la
psicología, la curiositat i ganes d’aprendre em porten per un
recorregut divers en l’acompanyament emocional i és en
l’experiència viscuda on puc integrar-ho tot per
comprendre’m i estar en disposició d’atendre i acompanyar
a l’altre.

Llicenciada en Psicologia, especialitat Clínica per la Universitat de Barcelona.
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. Dispensari de Psiquatria i Psicologia Infantil del
Servei de Pediatria dirigit per la Dra. Mª Tª Leal.
Col.laboració realitzant: Primeres visites, exploracions psicodiagnòstiques a nens i
adolescents, entrevistes de devolució i orientació individual i familiar, tractaments de
psicoteràpia individual, reeducacions, visites de seguiment i suport als pares,
exploració psicodiagnòstica a pacients ingressats a la Unitat d'Oncologia del Servei de
Pediatria per valorar l'impacte neurocognitiu del trasplantament del moll d'os.
Psicòloga clínica en consulta privada, com a psicoterapèuta de nens i adolescents, realitzant
primeres visites amb pares, exploracions psicodiagnòstiques i informes psicodiagnòstics,
visites de devolució i orientació familiar, tractaments de psicoteràpia, visites de seguiment de
l’evolució, així com entrevistes amb metges i mestres de les escoles dels nens que atenia.
ALDEES INFANTILS S.O.S. DE CATALUNYA. Fundació de Protecció
a la Infància. Entitat Col.laboradora amb la Generalitat de Catalunya. Aldees de Sant Feliu
de Codines.
Com a psicoterapèuta realitzant tractaments de psicoteràpia a nens i adolescents
residents a les Aldees i entrevistes de suport a les mares ‐ aldees.
Acompanyament i orientació familiar en el procés de creixement personal (terapèutic) a nens,
joves i adults des de la teràpia Gestalt.
FORMACIÓ
Teràpia Gestalt, impartida a l'Escola de l'Ésser, dirigida per Empar Fresquet i Xavier Puigdevall.
Centre adherit a l’AETG. Barcelona.
Gestalt aplicada a la infància i a l’adolescència, dirigida per Laura Pont, amb la participació de
Loretta Cornejo, Veronica Antón, Pere Joan, Montse Costa i altres docents de la Pegagogia
Sistèmica i Educació holística a l’Institut Integratiu. Barcelona.
Observació de la Formació en Gestalt aplicada a la infància i a l’adolescència, dirigida per
Laura Pont, amb la participació de Diana Cornejo, Aina Argemi, Veronica Antón, Pere Joan i
altres docents de la Pedagogia Sistèmica i Educació holística a l’Institut Integratiu. Barcelona.

Jornada de Treball sobre "Autisme en els nens petits". Organitzada per l'ERTPI i CARRILET a
càrrec d'Anne Alvarez, psicoterapèuta de nens i adolescents de la Tavistock Clinic de Londres.
Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Barcelona.
Seminari Problem ‐ Solving Coaching Estratègic, impartit per Giorgio Nardone. Universitat
Abad Oliva CEU.
Postgrau de Coaching: PNL, Coaching i Consultoria Sistèmica, impartit per Jorge Llano,
Nona Martin i Bernardo Armas. Institut Integratiu de Barcelona.
Eneagrama, impartida per Marc Fresquet a l’Escola de l’Ésser. Barcelona.
Atenció creativa , dirigida per Xavier Puigdevall a l’Escola de l’Ésser. Barcelona
Patrons de Relació, impartit per Luis Fernando Cámara a l’Escola de l’Ésser.
Barcelona.
La Psicomotricitat i les seves eines per a l’acompanyament d’infants amb Necessitats
Específiques de Suport Educatiu (NESE), impartit per Àngels Morral a Senda. Barcelona.
ACTIVITAT DOCENT
CURS INFÀNCIA I SALUT: Educació per a la salut a l’escola (ed. XIa, XIIa, XIIIa, XIVa, XVa, XVIa i
XVIIa).
Participació i col.laboració en el quadre de professors del panel sobre salut sexual,
celebrat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, organitzat pel Servei de
Pediatria i l’Escola Universitària d’Infermeria amb el suport del Programa d’Educació
per a la Salut a l’Escola de la Generalitat de Catalunya. Barcelona
TREBALL CIENTÍFIC PUBLICAT
“EL IMPACTO NEUROCOGNITIVO DEL TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS.” Drs: M. Daniel, I. Badell, C. Junqué, Mª Tª Leal, A. Torras, A.
Reitg, E. Fargas, J. Cubells. Servei de Pediatria de l’Hospital de Sant Pau. Barcelona. Juliol 1990

